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لــە   1938 ســاڵی  مانیفێســتە  ئــەم 

گۆڤــاری »پارتیــزان ڕیڤیــو«دا و بــە واژۆی 

مەکســیکی  نیگارکێشــی  هونەرمەنــدی 

)دیێگــۆ ڕیڤێــرا( و شــاعیری سوریالیســتی 

بریتــۆن(  )ئەنــدرێ  فەڕەنســی 

باڵوکراوەتــەوە. وێــڕای ئــەوەی ترۆتســکی 

ئیمــزای لەســەر مانیفێســتەکە نەکــردووە، 

ســەرەکیی  ڕۆڵــی  ڕاســتیدا  لــە  بــەاڵم 

گێــڕاوە لــە نووســینیدا.

ــەی  ــی ڕوانگ ــە ڕوون ــتەدا ب ــەم مانیفێس ل

پەیوەندیــی  بــە  ســەبارەت  ترۆتســکی 

و  شۆڕشــگێڕبوون  نێــوان  بەتینــی 

دەردەکەوێــت.  هونــەر  ئازادبوونــی 

لــە  ترۆتســکی  هەڵــەی  ســەرەڕای 

وەک  ســتالینیزم  بــۆ  تێڕوانینــی 

هەڵگەڕانەوەیەکــی ترۆمیــدۆری]1[ لــە 

سۆسیالیســتییدا،  شۆڕشــی  چوارچێــوەی 

نــەوەک ڕوانیــن لێــی وەک دژەشۆڕشــێکی 

ــدا  ــەڵ ئەوەش ــەاڵم لەگ ــەرمایەداری، ب س

دەســتە  لــەو  کوشــندە  ڕەخنەیەکــی 

پۆلیســییە ستالینیســتییە دەگرێــت، کــە 

هونــەرە. ســڕینەوەی  ئامانجــی 

***

بــێ زیادەڕۆیــی دەتوانیــن بڵێیــن کــە 

ئەمــڕۆ،  هێنــدەی  ڕۆژگارێــک  هیــچ 

ــووە.  ــەدا نەب ــر هەڕەش ــتانێتی لەژێ شارس

ئامــڕازە  و  میتــۆد  بــە  هەمەجییــەکان، 

کــە  بەربەرییەکانیانــەوە،  و  دڕندانــە 

لــە  نەزۆکــن،  ئامڕازگەلــی  هــاوکات 

ــەواوی فەرهەنگــی  ــادا، ت پنتێکــی ئەوروپ

جیهانــی دێرینیــان تەفروتونــا کــردووە. 

جیهانــی  شارســتانێتییەکی  ئەمــڕۆ 

یەکگرتــوو  شارســتانێتییەکی  دەبینیــن، 

ــر  ــدا، لەژێ ــە مێژووییەکــەی خۆی ــە ڕەوت ل

ــەو  ــدا، ئ ــری دەســەاڵتە کۆنەخوازەکان زەب

دەســەاڵتانەی پڕچەکــن بە کۆسیســتمێکی 

تەکنەلۆژیــی زەبــەالح، گیــری خــواردووە؛ 

لــە ڕاســتیدا ئێمــەش هــەر بــە تەنهــا بیــر 

لــەو جەنگــە جیهانییــە ناکەینــەوە کــە لــە 

بــەر دەماندایــە. تەنانــەت لــە ماوەکانــی 

ــەر و زانســت  »ئاشتی«شــدا، دۆخــی هون

ــووە. ــڕ ب ــەواوی ش ــە ت ب

تــا ئــەو ڕادەیــەی کــە لەنــاو تاکــی مرۆڤدا 

ــەی  ــەو ڕادەی ــا ئ شــتێک دەخوڵقێنێــت، ت

خودییــەکان  بەهــرە  بــۆ  دەســت  کــە 

ڕادەکێشــێت لەپێنــاو خوڵقاندنــی شــتێکدا 

دەوڵەمەندکردنــی  مایــەی  ببێتــە  کــە 

بابەتیــی ڕووناکبیــری؛ تــا ئــەو ڕادەیــە 

داهێنانێکــی  و  دۆزینــەوە  هــەر 

زانســتی  و  کۆمەاڵیەتــی  و  فەلســەفی 

هەلێکــی  ئەنجامــی  وەک  هونــەری،  و 

زێڕینــە، یــان بــە مانایەکــی تــر، وەک 

ــتێک  ــە ئاس ــە ب ــی هەڕەمەکیی دەربڕینێک

هیــچ  بــە  زەروورەت.  ئاســتەکانی  لــە 

ــەم  ــای ئ ــە بەه ــەوە ل ــک کەمکردن جۆرێ

ــەی  ــە ڕوانگ ــا ل ــە، ج ــە ڕەوا نیی داهێنانان

مەعریفــەی گشــتییەوە بێــت )کــە جیهانی 

لــە  یاخــود  دەکات(،  ڕاڤــە  هەنووکــە 

شۆڕشــگێڕییەوە  مەعریفــەی  ڕوانگــەی 

بێــت )کە خواســتی شــیکردنەوەیەکی ورد 

و دەقیقــی ئــەو یاســایانەیە کــە کۆنرۆڵــی 

جوڵــەی جیهــان دەکــەن، بــە جۆرێــک کــە 

بتوانێــت لــە گۆڕینیــدا بەشــدار بێــت(. بە 

ــەروا و  ــن بێپ ــەت، ناتوانی شــێوەیەکی تایب

ــەو بارودۆخــە  ــە ئاســت ئ ــن ل بێخــەم بی

داهێنەرانــەی  چاالکیــی  کولتوورییــەی 

ــاوکات  ــت، ه ــام دەدرێ ــایەدا ئەنج ــە س ل

داوی  بکەوینــە  نــاکات  پێویســتیش 

ئیحتیــرام  دەربڕینــی ئەوپــەڕی ڕێــز و 

داهێنانــی  تایبەتانــەی  یاســا  ئــەو  بــۆ 

هونەرییــان کۆنــرۆڵ کــردووە.

ــدا، پێویســتە  ــە هاوچەرخەمان ــەم جیهان ل

لەبەرچاوبگریــن  وێرانکردنــە  ئــەو 

لــە  بــە شــێوەیەکی لەڕادەبــەدەر  کــە 

وێرانکــردن  ئەویــش  باڵوبوونەوەدایــە، 

کــە  بارودۆخەیــە  ئــەو  لەباربردنــی  و 

دەشــێت لــە ســایەیدا داهێنانــی هونــەری 

لەدایکببێــت. ئەمــە نــەک هــەر داڕمــان و 

داڕزانێکــی بەرچــاو و بەردەوامــی کاری 

ــت،  ــدا دەهێنێ ــە دوای خۆی ــی ب هونەری

بەڵکــو پاشــهاتە زەق و دیارەکــەی بریتییــە 

هونــەری«.  »کارەکتــەری  داڕزانــی  لــە 

ــەرتاپای  ــتا س ــە ئێس ــەر -ک ــی هیتل ڕژێم

ئەڵانیــای لــە هەمــوو ئــەو هونەرمەندانە 

ــک  ــان تۆزقاڵێ ــە کارەکانی ــەوە ک پاککردۆت

ــا  ــازادی، ج ــۆ ئ ــت ب ــدا بێ ــۆزیی تێ هاوس

ڕووکەشــانەش  هاوســۆزییەکی  ئەگــەر 

کــردووە  ئەوانــەی  هەمــوو  بێــت- 

ڕژێــم،  شەخســیی  خزمەتــکاری  بــە 

دەگرێــت،  قەڵــەم  دەســتیان  کــە 

پیاهەڵدانــی  بۆتــە  کارێکیــان  هەمــوو 

زۆرەملێیانــە، بــە پێــی خراپریــن نەریــت 

ــرەی  ــە گوێ ــتاتیکییەکان. ب ــە ئیس و عورف
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ڕاپۆرتــەکان بێــت، دۆخەکــە لــە یەکێتیــی 

ــش  ــە لەوێ ــە، ک ــر نیی ــۆڤیەت زۆر باش س

هەڵگەڕانــەوەی تێرمیــدۆری گەیشــتۆتە 

ترۆپکــی خــۆی.

ڕەنگــە پێویســت نــەکات بڵێیــن ئــەو 

بەربــاڵوە،  ئێســتا  بــاوەی  دەربڕینــە 

بــۆ  »نــا  دەڵێــت:  کــە  ڕەتبکەینــەوە، 

فاشــیزم، نــا بــۆ کۆمۆنیزم«، ئەم درووشــمە 

پــڕ بــە پێســتی میــزاج و زەینیەتێکــی 

تەســکبین و کۆنزێرڤاتیــڤ و ترســنۆکە، کە 

پەیوەســتە بــە پاشــاوەی لەڕێدەرچــووی 

ڕابــردووی »دیموکرات«ـــەوە. هونــەری 

کۆمەڵــە  ژەنینــی  بــە  ڕاســتەقینە، 

لەســەر  پێکــەڵ  و  تێکــەڵ  شــتێکی 

نابێــت،  ڕازی  ئامادەکــراوەکان  ڕیتمــە 

گوزارشــتکردن  لەســەر  ســوورە  بەڵکــو 

لــە پێداویســتییە ناوەکییەکانــی مــرۆڤ 

خۆیــدا;  زەمەنــی  لــە  مرۆڤایەتــی  و 

هیــچ  ڕاســتەقینەیە  هونــەرە  ئــەم 

جگــە  نییــە  لەبەردەمــدا  بژاردەیەکــی 

ــەوەی  ــە ل ــت، جگ ــگێڕ بێ ــەوەی شۆڕش ل

بونیادنانەوەیەکــی  دووبــارە  خواســتی 

کۆمەڵگــەی  ڕادیکااڵنــەی  و  تەواوەتــی 

هەبێــت. شۆڕشــگێڕی ڕاســتەقینە ناچــارە 

ــە  ــە ڕێگەی ــە تاک ــت، ئەم ــۆرە بێ ــەو ج ب

بــۆ ڕزگارکردنــی ئەفراندنــی کولتــووری 

لــە کــۆت و بەندەکانــی، و کردنــەوەی 

مرۆڤایەتیــدا  تــەواوی  لەبــەردەم  بــوار 

بــۆ بەرزکردنــەوەی ئاســتی خــۆی بــۆ 

ــا  ــە تەنه ــەی، ک ــۆپ و لوتکان ــەو چڵەپ ئ

ــردوودا  ــە ڕاب ــەراکان ل ــاک و ت ــە ت بلیمەت

دەزانیــن  ئێمــە  گەیشــتوون.  پێــی 

کۆمەاڵیەتــی  شۆڕشــێکی  تەنهــا  کــە 

کایــەوە  بێنێتــە  ڕێگەیــەک  دەتوانێــت 

بــەرەو کولتــوور و فەرهەنگێکــی تــازە. 

هاوپشــتییەک  هەمــوو  ئێمــە  کاتێــک 

لەگــەڵ بیرۆکراســیەتی بااڵدەســتی ئێســتا 

لــە یەکێتیــی ســۆڤیەت ڕادەگریــن، بــە 

دیاریکــراوی هۆکارەکــەی ئەوەیــە کــە 

یەکێتیــی ســۆڤیەت لــە چــاوی ئێمــەدا 

کۆمۆنیســتی نییــە، بەڵکــو دووژمنێکــی 

هــەرە ناپــاک و مەترســیداری کۆمۆنیزمــە.

یەکێتیــی  تۆتالیتــارەی  سیســتمە  ئــەو 

ئــەو  ڕێگــەی  لــە  کــە  ســۆڤیەت، 

کار  کولتوورییانــەوە  بەنــاو  ڕێکخــراوە 

دەکات کــە لــە واڵتانــی دیکــەدا دەســتی 

سەرتاســەری  لــە  گرتــوون،  بەســەردا 

بــە  دژ  قووڵــی  تاریکییەکــی  جیهانــدا 

ڕۆحییــەکان  بەهــا  جۆرەکانــی  گشــت 

تاریکییەکــی  ئەمــە  دەکەنــەوە،  بــاڵو 

بەرئەنجامــی پیســی و خوێنڕێژییە کە ئەو 

ــان  ــوون، کــە خۆی ــدا نغــرۆ ب کەســانە تێی

هونەرمەنــددا  و  ڕۆشــنبیر  وێنــەی  لــە 

کردۆتــە  ملکەچییــان  و  حەشــارداوە، 

ــە  ــیان کردۆت ــە، درۆی هەڵبەسراویش پیش

ــیان  ــاودانەوەی تاوانەکانیش ــادەت، پاس ع

ــەززەت.  ــژ و ل ــەرچاوەی چێ ــووە س کردب

ستالینیســتی،  فەرمیــی  هونــەری 

و  ڕووکەشــگەرایی  و  ســادەبینی  بــە 

مێــژوودا،  لــە  بێوێنــە  ئاســتنزمییەکی 

بــۆ  بــوو  هەوڵەکانیــان  ڕەنگدانــەوەی 

داپۆشــینی کار و پیشــە قێزەونەکانیــان بــە 

چاکــە. ماســکی 

 »گومان لەوەدا نییە کە نووسەر پێویستە پارە پەیدا بکات 
لەسەری  نییە  پێویست  بەاڵم  بنووسێت،  و  بژی  تاوەکو 
لەژێر هیچ بارودۆخێکدا، بژی و بنووسێت تاوەکو پارە پەیدا 

بکات«
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ئــەم  هەڵچوونــەی  و  توڕەیــی  ئــەو 

بێــزراوەی  ئەتککردنــە  و  نەفیکــردن 

هونــەر بــەکاری دەهێنێــت!!! -نەفیکــردن 

ــە  ــەت دەوڵەت ــە تەنان ــک ک و ئەتککردنێ

نەیانوێــراوە  کۆیلەدارییەکانیــش 

ــە  ــەم ئاســتە- پێویســتە ببێت ــە ئ بیگەیەنن

چــاالک  ســەرکۆنەکردنێکی  مایــەی 

هونــەردا.  جیهانــی  لــە  نەپســاوە  و 

بەرهەڵســتیی نووســەران و هونەرمەنــدان 

یەکێکــە لــەو هێزانــەی دەتوانێــت ڕۆڵــی 

ــتنی  ــن و خس ــە پەردەهەڵاڵی ــت ل هەبێ

ئــەو ڕژێانــەی، کــە نــەک هــەر مافەکانی 

پرۆلیتاریــا لــە خواســتی ژیانێکــی باشــردا 

وێــران دەکــەن، بەڵکــو لــە پاڵیــدا هەمــوو 

هەســتکردنێک بــە ڕێــز و شــکۆ، بگــرە 

مرۆییــش،  کەرامەتــی  بــە  هەســتکردن 

وێــران دەکــەن.

هونــەر  لــە  کۆمۆنیســتی  شۆڕشــی 

چەشــنە  لــەم  شۆڕشــێکی  ناترســێت. 

درک بــەوە دەکات کــە ئــەوەی ڕۆڵــی 

ــاوی  ــەی داوەش ــە کۆمەڵگ ــد ل هونەرمەن

دەکات،  دەستنیشــان  ســەرمایەداریدا 

فۆڕمــە  و  تــاک  نێــوان  ملمالنێــی 

کۆمەاڵیەتییــە جۆراوجــۆرە نەیارەکانیەتی. 

ئاســتی  و  مەســەلەیە  ئــەم  تەنهــا 

ــدەوە،  ــەن هونەرمەن ــە الی ــی ل درکپێکردن

و  هاوپەیــان  دەکاتــە  هونەرمەنــد 

هاودەســتی رسوشــتیی شــۆڕش. پڕۆسێسی 

بااڵبــوون کــە لێــرە ڕەوتــی خــۆی گرتــووە 

دەکاتــەوە،  شــیی  دەروونشــیکارییش  و 

هەوڵــی دووبــارە ڕێکخســتنەوەی ئــەم 

دەدات  الســەنگبووە  هاوســەنگییە 

ــەو  ــڵ و ئ ــۆ )Ego(«ی کام ــوان »ئیگ لەنێ

ــەوە.  ــەی ڕەتــی دەکەن ڕەگــەزە دەرەکییان

و  بونیادنــان  دووبــارە  پڕۆســەی  ئــەم 

ســوود  هەوڵــی  هاوســەنگکردنەوەیە 

ئیگــۆ  »ســوپەر  لــە  دەدات  وەرگرتــن 

بەرامبــەر  لــە  کــە   ،»)Super Ego(

ــەواوی  ــتدا ت ــندەی بااڵدەس ــی کوش واقیع

ــارە،  ــان کۆڵبەب ــی جیه ــزە ناوەکییەکان هێ

ــی  ــی هاوبەش ــەو )ID(«ێک ــا »ئ هەروەه

بــە  کــە  مرۆڤــەکان،  تــەواوی  نێــوان 

ڕەوتێکــی جێگیــر بــەردەوام دەگەشــێتەوە 

پێویســتیی  دەبوژێتــەوە.  دووبــارە  و 

تاکگەرایــی  ڕۆحــی  کــە  ڕزگاربــوون، 

دەیبزوێنێــت، تەنهــا ئەوەنــدەی بەســە 

کــە بــە ڕەوتــی رسوشــتیی خۆیــدا بــڕوات، 

تاوەکــو پەیوەســت بێــت بــەم پێویســتییە 

پێویســتیی  لەپێشــینەیە-  و  یەکەمیــن 

مــرۆڤ. ڕزگاربوونــی 

ســەبارەت  الو  مارکســی  تێگەیشــتنی 

ــە،  ــایەنی باس ــین، ش ــەی نووس ــە وەزیف ب

کــە ڕای دەگەیەنێــت: »گومــان لــەوەدا 

ــدا  ــارە پەی ــە نووســەر پێویســتە پ ــە ک نیی

بنووســێت،  و  بــژی  تاوەکــو  بــکات 

بــەاڵم پێویســت نییــە لەســەری لەژێــر 

هیــچ بارودۆخێکــدا، بــژی و بنووســێت 

تاوەکــو پــارە پەیــدا بــکات... نووســەر 

ئامڕازێــک  وەک  نابێــت  کاتێــک  هیــچ 

تەماشــای کارەکــەی بــکات. ئــەوە الی 

ــە،  ــی دیک ــە و هیچ ــەوە ئامانجەکەی خۆی

هــەم لــە دیــدگای ئــەو هــەم لــە دیــدگای 

ــی  ــە کات ــەت ل ــەش، تەنان ــانی دیک کەس

ــۆی و  ــی خ ــە بوون ــی ب ــتدا قوربان پێویس

یەکەمــی  مەرجــی  دەدات...  کارەکــەی 

ئازادیــی چاپەمەنــی، ئەوەیــە کــە نەبێتــە 

بازرگانــی«. چاالکییەکــی 

تــر،  کاتێکــی  هــەر  لــە  زیاتــر  ئێســتا 

شــیاوی ئەوەیــە بگەڕێینــەوە بــۆ ئــەو 

گوتەیــە لــە بەرامبــەر ئەوانــەی دەســتیان 

چاالکیــی  میلیتاریزەکردنــی  داوەتــە 

کولتــووری بــە ئاڕاســتەیەکی نامــۆ لــە 

خــۆی، و ســەپاندنی تێــا و ڕێســا لەژێــر 

دەوڵەتــدا.  بەرژەوەندیــی  پــەردەی 

وەک  خۆیەتــی  مافــی  هونەرمەنــد 

ئــەوەی دەیەوێــت گوزارشــت بــکات، بــە 

ئازادیــی خــۆی تێــاکان هەڵبژێرێــت و 

ــدا  ــەر داهێنانی ــک بەس ــچ کۆتوبەندێ هی

مافێکــی  ئەمانــەش  نەســەپێرنێت، 

ــت.  ــۆ برێ ــتیان ب ــت دەس ــرۆزە و نابێ پی

هونەریــدا،  ئەفراندنــی  جیهانــی  لــە 

کــۆت  هەمــوو  لــە  خەیــاڵ  پێویســتە 

نابێــت  و  بێــت  ڕەهــا  ســنوورەکان  و 

بــە  ڕێگــە  بارودۆخێکــدا  لەژێــر هیــچ 

سنوورکێشــان و کۆتکردنــی بدرێــت. ئێمــە 

بــە ڕاشــکاوی داواکاریــی هەمــوو ئەوانــە 

ــبەی،  ــان س ــڕۆ ی ــە ئەم ــەوە ک ڕەتدەکەین

ــۆ  ــەن ب ــەر دەک ــی هون داوای ملکەچبوون

دیســپلین، پێــان وایــە بــە هیــچ جۆرێــک 

ــت،  ــەردا ناگونجێ ــتی هون ــەڵ رسوش لەگ

ــان  ــی خۆم ــەش پابەندبوون ــی دیک جارێک

بــە بنەمــای ئازادیــی تــەواوی هونــەرەوە 

دەردەبڕیــن.
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ساڵی شانزەیەم 

بەڵــێ ئێمــە درک بــەوە دەکەیــن کــە 

ئــەوەی  مافــی  شۆڕشــگێڕ،  دەوڵەتــی 

بــکات  خــۆی  لــە  بەرگــری  هەیــە 

بــۆرژوازی،  دژەهێرشــی  بەرامبــەر 

تەنانــەت ئەگــەر ئــەم هێرشــانە ماســکی 

پۆشــیبێت.  هونەریشــیان  و  زانســت 

ــوان  ــە نێ ــە ل ــەورە هەی ــی گ ــەاڵم گاپێک ب

ئــەم ڕێوشــوێنە پێویســت و کاتییانــەی 

بەرگریلەخۆکردنێکــی  لێیــان  ئامانــج 

بڕوبیانــوی  لەگــەڵ  شۆڕشــگێڕانەیە، 

کولتــووری.  ئەفراندنــی  کۆنرۆڵکردنــی 

ئەگــەر شــۆڕش پێویســتی بــەوە بێــت 

سۆسیالیســتیی  سیســتمێکی  پەیــڕەوی 

بــکات  ناوەنــدی  کۆنرۆڵێکــی  خــاوەن 

باشــری  بەرەوپێشــردنێکی  لەپێنــاو 

بەرهەمهێنــان،  ماتریاڵییەکانــی  هێــزە 

ئەفراندنــی  بەرەوپێشــردنی  ئــەوا 

کولتــووری پێویســتی بــە سەردەســتبوونی 

سیســتمێکی بــێ کۆنــرۆڵ و ئەنارشیســتی 

هەیــە، کــە لــە ســەرەتاوە لەســەر بنەمــای 

نــە  ئازادیــی تاکەکەســی دامەزرابێــت. 

دەســەاڵت و کۆنــرۆڵ، نــە ئاڕاســتەکردن، 

لــە  فەرمانێکــی  هیــچ  ڕۆڵــی  بــۆ  نــە 

بنەمــای  لەســەر  تەنهــا  ســەرەوە. 

هیــچ  بــێ  دۆســتانە،  هاریکارییەکــی 

توێــژەران  دەرەکــی،  کۆتوبەندێکــی 

و  ئــەرک  دەتوانــن  هونەرمەنــدان  و 

وەزیفــەی خۆیــان بەدیبێنــن، کــە گەلێــک 

فراوانــر بێــت لــە هــەر کاتێکــی دیکــە لــە 

ڕابــردوودا. مێــژووی 

کــە  بیــن  ڕۆشــن  لەوەشــدا  دەبێــت 

بەرگریکردمنــان لــە ئازادیــی هــزر، پاســاو 

فەرامۆشــیی  و  بێپەروایــی  بــۆ  نییــە 

ــۆی  ــاڵ و ئاس ــە خەی ــەوەی ل ــی، ئ سیاس

ئــەو  هیوامانــدا نەبێــت بوژاندنــەوەی 

و  ڕووت  بــە هونــەری  کــە  هونەرەیــە 

ــێوەیەکی  ــە ش ــە ب ــت، ک ــی ناودەبرێ پەت

گشــتی خزمــەت بــە ئامانجــە کۆنەخــوازە 

قێزەونــەکان دەکات. نەخێــر، چاوەڕوانیــی 

کاریگەریــی هونــەر،  و  ڕۆڵ  لــە  ئێمــە 

کاریگەرییەکانــی  کــە  لــەوە گەورەتــرە 

لەســەر کۆمەڵگــە ڕەتبکرێتــەوە. ئێمــە 
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ــەر  ــااڵی هون ــە وەزیفــەی ب باوەڕمــان وای

بەشــداریکردنیەتی  ســەردەمەدا،  لــەم 

بــە شــێوەیەکی چــاالک و هۆشــیارانە لــە 

ئامادەســازی بــۆ شۆڕشــدا. هونەرمەندیش 

ناتوانێــت خزمــەت بــەوە بــکات ملمالنــێ 

لەپێنــاو ئــازادی بە الی خۆیدا بشــکێتەوە، 

لــە  خــودی  شــێوەیەکی  بــە  ئەگــەر 

ناواخنــی کۆمەاڵیەتیــی ئــەم ملمالنێیــە 

هەنــاوی  لــە  یاخــود  تێنەگەیشــتبێت، 

خۆیــدا هەســت بــە مانــا و مەزنێتییەکــەی 

ــۆ  ــەدات ب ــەکات و شــێلگیرانە هــەوڵ ن ن

ــەی  ــە ناوەکییەک ــتەکردنی جیهان بەرجەس

ــدا. ــە هونەرەکەی ــۆی ل خ

گیانکێشــانی  مــاوەی  ماوەیــەدا،  لــەم 

ســەرمایەداری، جــا دیموکراســی بێــت یان 

فاشیســتی، هونەرمەنــد خــۆی لەبــەردەم 

هەڕەشــەی مافــی ژیــان و بەردەوامبوونی 

ــت  ــەو دەبینێ ــەوە. ئ ــردن دەبێت ــە کارک ل

بــۆ  تــەواوی ڕێگاکانــی پەیوەندیگرتــن 

ڕزگارکــردن و دەربازکردنــی ســەرمایەداری 

لــە داڕمــان، داخــراون. بــە شــێوەیەکی 

ــی  ــۆ ڕێکخراوگەل ــت ب ــتی دەگۆڕێ رسوش

ڕێچکەیەکــی  کــە  ستالینیســتی، 

لەبەردەمــدا دەکەنــەوە بــۆ هەڵهاتــن لــە 

داخرانەکــەی.

داڕمانێکــی  لــە  خــۆی  ئەگــەر  بــەاڵم 

لــەم  ناتوانێــت  البــدات،  تەواوەتــی 

بــە  ئــەوەش  مبێنێتــەوە،  ڕێکخراوانــەدا 

پەیامــە  گەیاندنــی  ئەســتەمیی  هــۆی 

تایبەتەکــەی و بــە هــۆی ملکەچکردنێکــی 

سەرشــۆڕانە، کــە ئــەم ڕێکخراوانــە بــە 

ــک  ــەر بڕێ ــە بەرامب ــتەیدا دەڕۆن، ل ئاڕاس

ــد  ــدا. پێویســتە هونەرمەن ــازی مادی ئیمتی

جێگەیەکــی  لــە  پێگــەی  کــە  بزانێــت 

ــی  ــەی ناپاک ــاو ئەوان ــەک لەن ــە، ن دیکەی

لــە دۆزی شــۆڕش و مرۆڤایەتــی دەکــەن، 

بــە  کــە  ئەوانەشــدا  لەنــاو  بەڵکــو 

ئینتیایــان  بێگــەردەوە  دڵســۆزییەکی 

تەنهــا  هەربۆیــە  هەیــە،  شــۆڕش  بــۆ 

شۆڕشــیان  بەدیهێنانــی  توانــای  ئــەوان 

هەیــە، تەنهــا ئــەوان توانــای بەدیهێنانــی 

گوزارشــتێکی تــەواو ئازادانەیــان هەیــە لە 

گشــت فۆڕمەکانــی بلیمەتیــی مرۆڤایەتــی 

ــدا. ــان کات ــە هەم ل

ئامانجــی ئــەم بانگــەوازە دۆزینــەوەی 

ببێتــە  کــە  هاوبەشــە،  بنەمایەکــی 

بناغەیــەک بــۆ کۆکردنــەوەی ســەرجەم 

ــگێڕ،  ــی شۆڕش ــەران و هونەرمەندان نووس

شــێوە  باشــرین  بــە  شــۆڕش  تاوەکــو 

بــکات،  هونەرەکەیــان  بــە  خزمــەت 

تاوەکــو بەرگــری لــە ئازادیــی خــودی 

ئــەو هونــەرە بکــەن دژ بــە ئەتککەرانــی 

شــۆڕش. ئێمــە بڕوامــان وایــە خواســتە 

سیاســییە  و  فەلســەفی  و  ئیســتاتیکی 

ــرەدا  ــن لێ هــەرە هەمەڕەنگــەکان، دەتوان

ــرەدا  ــەوە. لێ ــەش بدۆزن ــی هاوب بنەمایەک

شانبەشــانی  دەتوانــن  مارکسیســتەکان 

مەرجێــک  بــە  بــڕۆن،  ئەنارشیســتەکان 

ڕۆحــی  بێڕەحانــەی  گەردەلوولــی 

کۆنەخوازانــەی  پۆلیســیی  سانســۆری 

ئۆلیڤێــری  جۆزێــف ســتالین و گارســیا 

ڕەتبکەنــەوە)2(. شــوێنکەوتەی، 

هونەری ڕاستەقینە، 
بە ژەنینی کۆمەڵە 
شتێکی تێکەڵ و 

پێکەڵ لەسەر ڕیتمە 
ئامادەکراوەکان ڕازی 
نابێت، بەڵکو سوورە 
لەسەر گوزارشتکردن 

لە پێداویستییە 
ناوەکییەکانی مرۆڤ 

و مرۆڤایەتی لە 
زەمەنی خۆیدا
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ساڵی شانزەیەم 

ئێمــە بــاش دەزانیــن کــە هــەزاران 

هونەرمەندانــی  و  بیرمەنــد  کەســی 

لــە  ئەمــڕۆ  کەنارگیــر،  و  دابــڕاو 

ــەرت و  ــدا پ ــی جیهان ــەواوی پنتەکان ت

بــاڵو بوونەتــەوە، کــە دەنگیــان لەنێــو 

هاتوهــاواری ناچیزی درۆ و دەلەســەی 

بــاش ڕێکخــراودا، کــپ کــراوە. ســەدان 

لــە  بچووکیــش  لۆکاڵیــی  گۆڤــاری 

هەوڵــدان تــا هێــزە الوەکان لــە دەوری 

خۆیــان کۆبکەنــەوە، وەک هەوڵێــک 

میتــۆدی  و  ڕێگــە  دۆزینــەوەی  بــۆ 

ستالینیســتەکان  چــۆن  وەک  نــوێ. 

بەســەر  »فاشیســت«  وەســفی 

ــڕن،  ــازاددا دەب ــی ئ ــوو داهێنانێک هەم

خواســتێکی  هەمــوو  فاشــیزمیش 

هونــەر  پێشــکەوتووخوازانەی 

»داوەشاویی«ـــەوە  پاســاوی  بــە 

هونــەری  پێویســتە  تێکدەشــکێنێت. 

ــی  شۆڕشــگێڕانەی ســەربەخۆ، هێزەکان

ــەڕی دژ  ــاو ش ــات، لەپێن ــۆی یەکبخ خ

بــە ســتەمی کۆنەخوازانــە. پێویســتە 

بوونــی  مافــی  بــەرز  دەنگــی  بــە 

یەکخســتنی  ڕابگەیەنێــت.  خــۆی 

ــە، ئامانجــی »فیدراســیۆنی  ــەم هێزان ئ

نێودەوڵەتیــی هونــەری شۆڕشــگێڕانەی 

ــتیی  ــە پێویس ــان ب ــە بڕوام ــازاد«ە، ک ئ

ئێســتادا. لــە  هەیــە  دامەزراندنــی 

ئێمــە هەرگیــز ســوور نییــن و جەخــت 

ــە ناکەینــەوە  ــە هەمــوو ئــەو بیرۆکان ل

کــە لــەم مانیفێســتەدا هاتــوون، لــە 

ــا  ــە تەنه ــان وای ــان پێ ــدا خۆم کاتێک

ــتەیەکی  ــە ئاڕاس ــە ب ــگاوی یەکەم هەن

نوێــدا. ئێمــە بانگــی هەمــوو هاوەڵێک 

و بەرگریکارێکــی هونــەر دەکەیــن، کــە 

ــەوازە  ــەم بانگ ــی ئ ــە زەروورەت درک ب

دەســتبەجێ  تاوەکــو  دەکات، 

ــکان  ــە خن ــت و ل ــراو بێ ــی بیس دەنگ

بانگــەواز  هەمــان  بێــت.  ڕزگاری 

باڵوکــراوە  ئــەو  گشــت  ئاڕاســتەی 

ئامــادەی  کــە  دەکەیــن،  چەپانــە 

پێکهێنانــی  لــە  بەشــداریکردنن 

»فیدراســیۆنی نێودەوڵەتــی« و دانانــی 

ــی  ــی و میتۆدەکان ــەرک و وەزیفەکان ئ

کارکردنــی.

پەیوەندیگیرییەکــی  کاتێــک 

نێودەوڵەتــی ســەرەتایی لــە میانــەی 

نامەگۆڕینــەوەوە  و  چاپەمەنــی 

بەدیدێــت، جواڵنەوەکــە بــە ئاڕاســتەی 

و  لۆکاڵــی  کۆنگــرەی  ڕێکخســتنی 

نیشــتیانیدا دەبێــت لەســەر ئاســتێکی 

هەنــگاوی  ســەرەتایی.  و  ســادە 

کۆتاییــش ڕێکخســتنی کۆنگرەیەکــی 

بــە  تێیــدا  کــە  دەبێــت،  جیهانــی 

فەرمــی »فیدراســیۆنی نێودەوڵەتــی« 

دێــت. پێــک 

ئامانجەکامنان:

سەربەخۆیی هونەر; لەپێناو شۆڕشدا.

شــۆڕش; لەپێنــاو ئازادبوونــی تەواوەتیــی 

هونــەردا.

پەراوێزەکان:

گــەورەی  شۆڕشــی  دەورانــی  لــە   .1

تەمــووزی  مانگــی  لــە  فەڕەنســیدا، 

بــە  تێرمیــدۆر  )مانگــی  ســاڵی 1974دا 

گوێــرەی ســاڵنامەی کۆماریــی کۆمــاری 

ــوو(  ــای تازەلەدایکب ــگێڕی فەڕەنس شۆڕش

بــە کودەتایەکــی ســەربازی حکومەتــە 

لەناوبــرا،  ژاکۆبنــەکان  ڕادیکاڵەکــەی 

ــگێڕی  ــەپۆلی شۆڕش ــی ش ــای ڕاگرتن ــە پ ل

لــە فەڕەنســادا. ئیــدی پــاش ئــەوە لــە 

شۆڕشــگێڕدا  مارکســیزمی  ئەدەبیاتــی 

تێرمیــدۆر  دەســتەواژەی  بەکارهێنانــی 

ئــەو  وەســفکردنی  بــۆ  بــاو  بــووە 

هەڵگەڕانەوەیــەی دەبێتــە مایــەی ڕێگرتن 

لــە باڵوبوونــەوەی شــۆڕش، بــەاڵم بــە 

پاراســتنی ئــەو سیســتمە کۆمەاڵیەتییــەی 

دەیســەپێنێت.

ســەرکردەیەکی  ئۆلیڤێــر  گارســیا   .2

ئەنارشیســتی ئیســپانی بــوو، کــە دەســتی 

لەگــەڵ ســەرانی ستالینیســتیدا تێکــەڵ 

کــرد بــۆ تێکشــکاندنی باڵــی شۆڕشــگێڕی 

ــی  ــەروبەندی جەنگ ــە س ــەکان ل کۆماریی

ناوخــۆی ئیســپانیادا.

سەرچاوە:

http://www.ahewar.org/debat/show.

art.asp?aid=186061&r=0

https://www.marxists.org/subject/art/

lit_crit/works/rivera/manifesto.htm
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